
 
        7.2 Гарантія не надається у випадку : 

 
- Відсутності паспорта; 
- У виробі виявлені несправності, що виникли в результаті механічних пошкоджень, 
попадання рідини або сторонніх предметів всередину виробу; 
- У виробі виявлені ознаки несанкціонованого втручання (сліди відкриття, пайки,                     
пошкодження пломбувальної стрічки, інше); 

         -  Було здійснено ремонт пристрою неавторизованою особою або організацією; 
-  Монтаж і експлуатація зроблені з порушенням правил; 
-  У паспорті відсутня відмітка про продаж; 
-  Наявні дефекти, викликані стихійними лихами - повінню, пожежею и та ін. 
7.3 Рекламації по роботі та якості пристрою, в період гарантійної експлуатації приймаються за 
адресою: ТОВ «ВОДСЕРВІС-ХАРКІВ», Україна, 61001, м. Харків, вул Плеханівська 13Б/2, 
(057) 755-77-27 +38(096) 928-13-15 

 
Увага! 

 
Компанія-постачальник не несе відповідальності за можливі витрати, пов'язані з 

монтажем / демонтажем гарантійного обладнання, а також за можливі збитки в результаті 
несправностей або дефектів, що виникли протягом гарантійного періоду. 

 
 
     8. Відмітки про продаж 
  

Серійний номер модему:  Номер тел. Sim-картки: 

Номер пломбувальної 
стрічки 

 

Ціна імпульса :         л/імп Тип імпульсу:  
геркон // відкритий колектор (накладка) 

Адреса встановлення 
пристрою 

 

Назва предприємства або 
установи, де здійснюється 
встановлення пристрою 

 

 
 
 

 

Торгова організація:  
 
 
 

Підпис___________________                Дата    «______»_______________ 202__р.                           
 

Назва та  адреса виробника: 
ТОВ «ВОДСЕРВІС-ХАРКІВ» 61001 м. Харків,  

Вул. Плеханівська 13-Б/2, тел: +38 (057) 755-77-27, 
 (096) 928-13-15 

Site: vsk-group.com.ua 
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1. Опис роботи пристрою 

 
1.1 Модем “Rapid MS/VR2” – це пристрій для передачі даних (показань) з електромагнітного 

приладу обліку VR1.  
1.2 Модем працює в мережах стільникового зв'язку GSM/GPRS. Модем має живлення від 

мережі 220В. Пристрій передає дані на сервер через мережу стільникового оператора.  
1.3 Показники приладів обліку відображаються на веб-інтерфейсі, і доступні тільки 

авторизованим користувачам. 
1.4 Показники знімаються з приладу обліку за допомогою інтерфейсу RS-485. 

 
2. Технічні характеристики трансивера GSM 

 
- Стандарт передачі даних – GSM/GPRS 
- Робочі частоти: EGSM900, DCS1800 
- Потужність передавача: для EGSM900 2Вт (клас 4); для DCS1800 1Вт (клас 1) 
- Інтерфейс sim-карти: 1,8В, 3В. 
- Голосові виклики – не використовуються. 

 
   3.Технічні характеристики модема 

 
- Діапазон напруги живлення: від мережі 220В; 
- Діапазон робочих температур от -20 С0 до +60 С0 (при тривалій експлуатації нижче 0 С0 суттєво 
знижується строк експлуатації елементу живлення); 
- Кількість імпульсних входів:1 (опціонально до 4); 
- Працює з інтерфейсом RS-485; 
- Працює з SIM-картами операторів Vodafone, Kyivstar, Lifecell; 
- Інтервал передачі даних: раз на добу, або рідше; 
- Ємкість незалежної пам'яті: погодинний архів – 3 місяці, щодобовий – 5 років; 
- Годинник синхронізується з мережевими серверами по протоколу NTP автоматично; 
- Мінімальній ресурс роботи  від батареї: 8 років, або 8000 сеансів виходу на зв’язок, при 
наявності стійкого зв'язку з базовою станцією (рівень сигналу станції не менше 20); 
- Кількість слотів для установки sim-карт: 1; 
- Клас захисту: IP54 

 
4. Комплектація: 

• Модем “ Rapid MS/VR2“: 1шт. 
• Антена: 1шт (опціонально). 
• Джерело живлення: блок живлення від мережі 220В -1шт.  
• Паспорт пристрою з гарантійним талоном: 1шт. 
• Упаковка: 1шт. 

 
5. Монтаж та введення в експлуатацію 

 
5.1 Монтаж повинен здійснюватися співробітником, що має відповідну кваліфікацію та технічне 

забезпечення.  
5.2 Модем повинен бути надійно закріплений на рівній горизонтальній або вертикальній 

поверхні (за умови високої вологості – монтаж тільки вертикально, виводом дроту униз). 
5.4 Блок живлення вставляється в розетку 220В та в роз’єм для живлення на корпусі пристрою. 
5.5 Двожильний дріт імпульсного датчика приладу обліку, підключається до імпульсного входу 

модему за допомогою клемного з’єднання, або пайки. Місця з’єднання повинні бути ретельно 
ізольовані. 

5.6 Для підключення інтерфейсу RS-485 на корпусі передбачено 2-pin роз’єм. Дроти 
підключаються відповідно:  RS485 (A) - оранжевий та RS485 (B)  - біло-оранжевий дріт. Також, 
треба встановити резистори, як вказано на малюнку 4. 



5.7 Підключення герконового імпульсного виходу лічильника здійснюється на клеми (малюнок 
1) 1 і 2 (порядок підключення проводів не має значення). 

5.8 Підключення електронної імпульсної накладки здійснюється на клеми 1 (сигнальний) та 5 
(загальний)  

            Малюнок 1                              Малюнок 2                           Малюнок 3                                                                           
 
5.9 Sim-картка формату Mini-sim (стандартна, не підрізана) встановлюється у модем, як 

показано на малюнку 3. Її необхідно дотиснути до фіксації. 
    5.10 Виносна антена нагвинчується на відповідний роз’єм та монтується у місці найліпшого рівня 
сигналу стільникового зв’язку. Встановлювати її потрібно на рівній, чистій, вертикальній поверхні 
у ВЕРТИКАЛЬНОМУ !!! положенні. Для зручного встановлення на антену нанесена клейка основа. 
    5.11 Усі необхідні початкові параметри (ціна імпульсу, частота виходу на зв’язок, серійний номер 
та ін.) вносить виробник перед відправленням клієнту.. 
     

 
6. Маркування, пломбування та упаковка 

6.1 На кожний пристрій нанесено наклейку з усією необхідною інформацією – фірма виробник, 
назва моделі, серійний номер, напруга живлення, клас захисту від вологи та пилу, потужність, 
рік виробництва та відповідність технічним умовам. 
6.2 При необхідності, пломбування здійснюється за допомогою двох пломбувальних стрічок – 
перша повинна проходити через роз’єм Sim-картки, друга через задню частину корпусу. 
6.3 Пристрій пакується у поліетиленову або картонну упаковку за рішенням продавця. 
 

7. Гарантійні зобов’язання 
7.1 Гарантія на GSM  модем «Rapid MS/VR2» діє 12 місяців з дати поставки. Ця гарантія 
здійснюється тільки при наявності правильно заповненого паспорту пристрою. Гарантія, діє 
лише за умови дотримання правил експлуатації та вимог безпеки. Гарантія не поширюється на 
упаковку та комплектуючі. 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 

Малюнок 4. 


